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Informação de imprensa 

Martin Jung é o novo líder da unidade global de 

negócios de Tratamento de Superfícies da BASF  

 

O vice-presidente sênior da BASF, Dr. Martin Jung, foi nomeado líder 

da unidade global de negócios de Tratamento de Superfícies, da 

divisão de tintas da companhia, que engloba o negócio da Chemetall, 

adquirido da Albermale, em dezembro de 2016. A partir de março, ele 

é o sucessor de Joris Merckx, que liderou o negócio da Chemetall 

desde 2007. Jung supervisionou o processo de integração da 

Chemetall no Grupo BASF. 

Antes de assumir seu papel atual, Martin Jung liderou a unidade de 

negócios da Europa de soluções de tintas automotivas OEM, parte 

da divisão de Tintas da BASF. Ele estudou química e matemática na 

Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e em Clermont-Ferrand, 

França. Jung tem PhD em Química de Polímeros pela Universidade 

de Tecnologia de Eindhoven, Holanda. Ele ingressou na BASF em 

2000 e ocupou diferentes posições gerenciais dentro do grupo, na 

Alemanha e no exterior, incluindo o cargo de vice-presidente sênior 

de Materiais Estruturais e Pesquisa Global e o cargo de vice-

presidente de Marketing de Aminas na Europa. 

Sobre a divisão de tintas da BASF 

A divisão de Tintas da BASF é especialista mundial no desenvolvimento, produção 

e comercialização de tintas automotivas OEM inovadoras e sustentáveis, repintura 

automotiva, bem como tintas decorativas. Nós criamos soluções avançadas de 

desempenho para que o design e novas aplicações atendam às necessidades dos 

nossos parceiros em todo o mundo. A BASF compartilha habilidades, 

conhecimentos e recursos de equipes globais interdisciplinares para o benefício 
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dos clientes, operando uma rede colaborativa de sites na Europa, América do 

Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Em 2016, a divisão de Tintas alcançou 

vendas globais de cerca de € 3,2 bilhões. 

Em 2016, a BASF adquiriu a Chemetall, um dos principais fornecedores mundiais 

de tratamentos de superfície aplicados para substratos de metal, plástico e vidro 

em uma ampla gama de indústrias e mercados finais. Com essa expansão no 

portfólio, a BASF se torna um fornecedor mais completo de soluções  para tintas e 

revestimentos. 

Soluções além de sua imaginação - Tintas BASF. Para mais informações sobre a 

divisão de Tintas da BASF e seus produtos, visite www.basf-coatings.com. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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